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 :ةرسائل متنوع
;Ä]‚q÷’; ÏŸÅ|; ÏŸ¯\; Ñ] fiià\; ÏŸÅ|;∫; ]‚¬Ëμ; fëh; Ä]åÑ¸\Â; wëfi’\Â; „ËpÊi’\Â;óÁÖui’\;flŸ

flÁÅ·]-\ÂI)1(: 

, للعلماء واألمراء والقادة وغیرهموهنا ال بد أن نسجل بعض الرسائل التي أرسلها الشیخ 
ن الشیخ لم یقتصر على واالستفادة منها, ولندلل أیضًا أ عناوینها لمن أراد الرجوع إلیهانسوق 

من الشعوب أخرى نة بل كان یخاطب فئات معی ,الخطب والمحاضرات والندوات والمقابالت
 هذه بعضها:العربیة واإلسالمیة, 

 رسالة إلى كل مسلم في األرض. 
 أفغانستان .. الرسالة األولى والثانیة.رسائل إلى أمراء المجاهدین العرب داخل  
 ن األفغان داخل أفغانستان.یرسالة أحمد شاه مسعود أحد القادة المیدانی 
 رسالة إلى أنصار الجهاد األفغاني. 
 رسالة إلى أمیر من أمراء المجاهدین العرب في أفغانستان. 
 .الجزائريرسالة إلى أبي بكر  
 .)اهدین العربمن المج(رسالة إلى أمیر قافلة الشمال  
 رسالة إلى القائد المیداني األفغاني فرید. 
 نموذج من رسائل إلى قادة الجبهات. 
 رسالة مفتوحة إلى العلماء. 
 رسالة عاجلة إلى أطباء المسلمین. 

                                                 
 .370 – 340) موسوعة الذخائر رسائل موثقة في المجلد الثاني ص (1
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 رسالة إلى الشباب. 
 رسائل متبادلة بین داعیة وقائد. 
 رسالة إلى قائد جبهة بنشیر. 

رغم الرسائل الكثیرة  ,لرسائل التي خطها الشیخ بیدههذا ما أستطعنا حفظه وتسجیله من ا
 التي أرسلت إلى قادة وعلماء وأشخاص لم نتمكن من العثور علیها كان من بینها رسالة

 كشك للشیخ أحمد المحالوي والشیخ كشك ورسالة -أبو ماجد  –لألستاذ عبد الرحمن خلیفة 
دعوة لكن الشیخ كشك لم یتمكن من لوقد لبى الشیخ المحالوي ا ,یدعوهم لزیارة أرض الجهاد

 )1(الحضور.

                                                 
أرسلھا الشیخ إلى األخ أبو أكرم في األردن یطلب منھ أن یأتي إلى أرض الجھاد نني أنوه ھنا إلى الرسالة التي ) وأخیراً فإ(1

 .72سعادة البشریة ص  كتاب وبرفقتھ الدكتور أحمد نوفل وھي موثقة في
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 :مرحلة التعارف 
تعرف األخ أسامة بن الدن بالشیخ عبـد اهللا عـزام مـن خـالل مـا سـمعه عـن الشـیخ فـي آواخـر 

ات ، فجــاء إلــى األردن وزار الشــیخ ألول مــرة فــي بیتــه الكــائن فــي ( مدینــة صــویلح یالســبعین
 بمنطقة الكمالیة ). 

ات بعد أن أصبح الشیخ أستاذًا في جامعة الملـك یثمانینثم توطدت العالقة بالشیخ في بدایة ال
عبد العزیز في جدة ، فكان یتـردد علیـه خـالل هـذه الفتـرة  ، وتعلـق بشخصـیة الشـیخ عبـد اهللا 

زهـده  مـنوتأثر به كثیرًا ، وكان الشیخ یثني على الرجل ثناًء كبیرًا ، خاصة فیما اشتهر عنـه 
 یل الخیر . وٕاخالصه وتواضعه وتضحیته بماله في سب

 :مرحلة االحتضان والبية والشراكة الجهادية َّـ أفغانستان
انتقل الشیخ بعدها إلى باكستان رغبة منه في مجاورة الجهاد األفغاني وخدمته، على إثر لقاء 

  .رحمهما اهللا -األستاذ سید قطب صهر  –تم مع األستاذ السنانیري 

لــه أیمــا إعجــاب ، وصــار یستصــرخ المســلمین وقــد بهــر الشــیخ بالجهــاد األفغــاني وأعجــب بأه
لنجدة هذا الجهاد والوقوف بجانبه، ویرسل الرسـائل للشخصـیات اإلسـالمیة وللمسـلمین عامـة، 

 یدعوهم فیها ویحثهم على الجهاد ونصرة المجاهدین األفغان . 

ار وبقــي األخ أســامة متواصــًال مــع الشــیخ ، ولــم تنقطــع عالقتــه بــه خــالل هــذه الفتــرة، وكلمــا ز 
 ه، ـغان في نفسـالشیخ السعودیة التقى بأسامة وصار یغرس حب الجهاد والمجاهدین األف

 


